าน

.อีส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คูมือขั้นตอนการทํางาน
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:
:
:
:

PM-29
1
1 มีนาคม 2562
12
หนา

ธิ์ ม

ทร

รหัสเอกสาร
ISSUE
วันที่บังคับใช
จํานวนหนา

รหัสหนวยงานสําหรับควบคุมเอกสารคุณภาพ

สิท

รหัสคณะ/สํานัก/สถาบัน/เทียบเทา

ลิข

ผูถือครอง
สําเนาที่

รหัสสาขาวิชา/กอง/งาน/เทียบเทา

ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR)

ผูอนุมัติ

………………………..………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ

……………….…………………
(ผูชวยศาตราจารย ดร.วิโรจน ลิ้มไขแสง)
อธิการบดี
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จำกระบบสำรสนเทศ มำบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมูลกลำง
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน รวมถึงกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อเผยแพร่ และให้บริกำรแก่
ผู้บริหำร หน่วยงำนในสังกัด และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ีสาน

2. ขอบข่าย
เริ่มตั้งแต่กำรจัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือขั้นตอนกำรทำงำน กำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำร
บริ ห ำร (PM-29) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ดำเนินกำรตำมแผน ติดตำม ตรวจสอบ รวบรวมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนเชิงวิเครำะห์กำรดำเนินงำน
สิ้นสุดที่จัดทำแผนปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

3. เอกสารอ้างอิง
1.1 คู่มือกำรใช้งำนระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory module)
1.2 คู่มือกำรใช้งำนระบบครุภัณฑ์ (Fix asset module)
1.3 คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรเงิน (Financial module)
1.4 คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชี (Account module)
1.5 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนรับสมัครนักศึกษำใหม่ (E-Admission system)
1.6 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบริกำรนักศึกษำ (Student service system)
1.7 คู่มือกำรใช้งำนระบบบริกำรทั่วไป (General service system)
1.8 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบริกำรอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
(Lecturer service system)
1.9 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบุคลำกร (Human resource system)
1.10 คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรเงินเดือน (Payroll system)
1.11 คู่มือกำรใช้งำนระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (Student loan system)
1.12 คู่มือกำรใช้งำนระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน (Training evaluation system)
1.13 คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.14 คู่มือกำรใช้งำนระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
1.15 คู่มือกำรใช้งำนระบบคลังข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
1.16 คู่มือกำรใช้งำนระบบติดตำมโครงกำรออนไลน์
1.17 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
1.18 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.19 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.20 คู่มือกำรจัดทำข้อมูลรำยบุคคลตำมมำตรฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำประจำปี

(SD29 - 01)
(SD29 - 02)
(SD29 - 03)
(SD29 - 04)
(SD29 - 05)
(SD29 - 06)
(SD29 - 07)
(SD29 - 08)
(SD29 - 09)
(SD29 - 10)
(SD29 - 11)
(SD29 - 12)
(SD29 - 13)
(SD29 - 14)
(SD29 - 15)
(SD29 - 16)
(SD29 - 17)
(SD29 - 18)
(SD29 - 19)
(SD29 - 20)
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4. เอกสารแนบ
1. ผังกำรปฏิบัติงำนกำรดำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
2. วิธีปฏิบัติงำนกำรจัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

(FC – 29)
(WI29 - 01)

ีสาน

5. คาจากัดความ
ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ หมำยถึ ง กำรรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ำกระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และข้อมูลที่ได้จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มำ
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ เพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ทร
.อ

คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ลสารสนเทศ หมำยถึ ง คณะกรรมกำรฯ ที่ ป ระกอบด้ว ย
คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อบริหำรจัดกำร และจัดทำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ประจำปี

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หมายถึง รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร์และวิเทศ
สัมพันธ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ธิ์ ม

หน่วยงานในสังกัด หมำยถึง หน่วยงำนที่อยู่ในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ในระดับคณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ สำนัก สถำบันและกอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ลิข
สิท

6. ขั้นตอนการทางาน
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน / กิจกรรม
วิธีปฏิบัติ
กองนโยบำยและแผน
1. จัดทำปฏิทินกำร
1.1 จัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำนคู่มือขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน คู่มือ
ทำงำนกำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
ขั้นตอนกำรทำงำน
ตำมปีกำรศึกษำ
กำรจัดกำรสำรสนเทศ 1.2 เสนอ ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน เพื่อ
เพื่อกำรบริหำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และพิจำรณำลงนำม
- กรณี ไม่เห็นชอบ ให้ทบทวนแก้ไขตำม
ขั้นตอนที่ 1.1
- กรณี เห็นชอบ ลงนำมอนุมัติปฏิทิน และ
ดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
1.3 แจ้งเวียนปฏิทินให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ
กองนโยบำยและแผน
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
2.1 ขอรำยชื่อผู้รับผิดชอบจัดทำฐำนข้อมูลแต่ละฐำน
คณะกรรมกำรบริหำร
ไปยังหน่วยงำนในสังกัด
จัดกำรระบบ
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
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วิธีปฏิบัติ
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
2.3 เสนออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำและลงนำมคำสั่ง
- กรณี ไม่เห็นชอบ ให้ทบทวนแก้ไขตำม
ขั้นตอนที่ 2.2
- กรณี เห็นชอบ ลงนำมคำสั่ง และดำเนิน
กำรในขั้นตอนต่อไป
2.4 แจ้งเวียนคำสั่งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบ
3. จัดทำแผนปฏิบัติกำร 3.1 ศึกษำเอกสำร ดังนี้
ประจำปีระบบ
3.1.1 คู่มือระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ดังนี้
- คู่มือกำรใช้งำนระบบพัสดุ (Purchasing
and Inventory module) (SD29 – 01)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบครุภัณฑ์ (Fix asset
module) (SD29 - 02)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรเงิน (Financial
module) (SD29 - 03)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบบัญชี (Account
module) (SD29 - 04)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนรับสมัครนักศึกษำ
ใหม่ (E-Admission system)(SD29 - 05)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบริกำรนักศึกษำ
(Student service system) (SD29 - 06)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบบริกำรทั่วไป (General
service system) (SD29 - 07)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบริกำรอำจำรย์
ผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ (Lecturer
service system) (SD29 - 08)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนบุคลำกร (Human
resource system) (SD29 - 09)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรเงินเดือน
(Payroll system) (SD29 - 10)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ (Student loan system) (SD29

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

กองนโยบำยและแผน

ขั้นตอน / กิจกรรม
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

ีสาน

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอน / กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
- 11)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบประเมินกำรเรียนกำร
สอน (Training evaluation system)
(SD29 - 12)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (SD29 - 13)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (SD29 - 14)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบคลังข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจ (SD29 - 15)
- คู่มือกำรใช้งำนระบบติดตำมโครงกำร
ออนไลน์(SD29 - 16)
3.2 ศึกษำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (SD29 - 17)
3.3 ศึกษำพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(SD29 - 18)
3.4 ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำร
บริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ (SD29 19)
3.5 ศึกษำมำตรฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำรำยกำร
ข้อมูลตำม สกอ. (SD29 - 20)
3.6 ทบทวนผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะ แผน
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
3.7 จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ร่วมกับคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
3.8 เสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ ต่อผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับสูง (CIO) เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และลงนำมแผนปฏิบัติกำร
- กรณี ไม่เห็นชอบ ให้ทบทวนแก้ไขตำม

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

ีสาน

ผู้รับผิดชอบ
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4.

กองนโยบำยและแผน

5.

กองนโยบำยและแผน

6.

ลิข
สิท

ธิ์ ม

กองนโยบำยและแผน

วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3.7
- กรณี เห็นชอบ ลงนำมอนุมัติแผนปฏิบัติกำร
และดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติ 4.1 ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจำปี ระบบ
กำรประจำปีระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
สำรสนเทศ ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัย
สังกัดได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลงสู่กำรปฏิบัติ
ดำเนินกำรตำม
5.1 ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีระบบ
แผนปฏิบัติกำร
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
ประจำปี และปฏิบัติ
สำรสนเทศ และปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำน กำร
ตำมวิธีปฏิบัติงำน
จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทค
โนโลยีรำชมงคลอีสำน (WI29 - 01)
ติดตำม ตรวจสอบ
6.1 ติตตำม ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมปฏิทิน
และรำยงำนผลกำร
กำรดำเนินงำน คู่มือขั้นตอนกำรทำงำนกำร
ดำเนินงำน
จัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
6.2 รวบรวมผลกำรดำเนินงำน นำมำสรุป
6.3 จัดทำรำยงำนเชิงวิเครำะห์กำรดำเนินงำนระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ร่วมกับคณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
6.4 เสนอรำยงำนเชิงวิเครำะห์ ต่อผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ
- กรณี ไม่เห็นชอบ ให้ทบทวนแก้ไขตำม
ขั้นตอนที่ 6.3
- กรณี เห็นชอบ ลงนำมเห็นชอบรำยงำนเชิง
วิเครำะห์ และดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
ปรับปรุงผลกำร
7.1 นำรำยงำนเชิงวิเครำะห์ มำปรับปรุงกำร
ดำเนินงำนระบบ
ดำเนินงำนฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 7.2 จัดทำแผนปรับปรุงกำรดำเนินงำนระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

ีสาน

ขั้นตอน / กิจกรรม

ทร
.อ

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอน / กิจกรรม
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วิธีปฏิบัติ
7.3 แจ้งเวียนแผนปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้
หน่วยงำนในสังกัดทรำบ

ีสาน

7. บันทึกคุณภาพ
- ไม่มี -

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

8. เอกสารหลักฐาน
1. ปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมคู่มือขั้นตอนกำรทำงำนกำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (PM-29)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
3. แผนปฏิบัติกำรประจำปีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
4. เอกสำรรำยกำรข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
5. รำยงำนเชิงวิเครำะห์กำรดำเนินงำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
6. แผนปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

PM-29 : การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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FC-29 : การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผู้รับผิดชอบ / (ผู้เกีย่ วข้อง)
กองนโยบายและแผน

กิจกรรม

ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน

ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง : CIO

อธิการบดี

เอกสารที่เกีย่ วข้อง

START

1 1.1 จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน คูม่ ือขัน้ ตอนการทางาน
การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1.2 เสนอขออนุมัติปฏิทิน ต่อผูอ้ านวยการกองนโยบาย
และแผน

ปฏิทินการดาเนินงาน คูม่ ือ
ขัน้ ตอนการทางานการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร,
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

Y

1.3 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2 2.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.2 เสนอขออนุมัติคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่ออธิการบดี

ีสาน

N

N

2.3 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ, หนังสือแจ้งเวียน
หน่วยงาน

3 3.1 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
3.2 เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ต่อผูบ้ ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO)

ทร
.อ

Y

N

Y

4 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ลงสูก่ ารปฏิบัติ

ธิ์ ม

5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน

6 6.1 ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทารายงานเชิงวิเคราะห์
การดาเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ลิข
สิท

6.2เสนอรายงาน ต่อผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO)

7 7.1 ปรับปรุงผลการดาเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

N
Y

SD29-01 ถึง SD29-16
SD29-17, SD29-18 ถึง
SD29-20 , แผนปฏิบัติการ
ประจาปีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
WI 29-01 วิธปี ฏิบัติงาน
การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
รายงานเชิงวิเคราะห์การ
ดาเนินงานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
แผนปรับปรุงการดาเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทส

7.2 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

STOP
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่การรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บ
ข้อมูล อย่ างเป็ น ระบบ การน าข้อมู ล มาวิเคราะห์ ประมวลผล และการจัดท าเป็ นฐานข้อมู ล กลาง และข้อมู ล
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

ีสาน

2. ขอบเขต
เริ่มตั้งแต่ประชุมชี้แจงนโยบาย กาหนดกระบวนการจัดทาฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล จั ดเก็บ ข้อมูล สารสนเทศ ติดตาม ประเมิน ผล สรุปผลการจัดท าฐานข้อมูล ปรับ ปรุง
กระบวนการจัดทาฐานข้อมูล สิ้นสุดที่การนาเสนอผู้บริหาร โดยฐานข้อมูลที่ดาเนินการจัดเก็บ 17 ฐาน ได้แก่
2.1 ฐานข้อมูลหลักสูตร
2.2 ฐานข้อมูลนักศึกษา
2.3 ฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
2.4 ฐานข้อมูลการรับนักศึกษา
2.5 ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.6 ฐานข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.7 ฐานข้อมูลบุคลากร
2.8 ฐานข้อมูลการเงิน
2.9 ฐานข้อมูลแผนงานและโครงการ
2.10 ฐานข้อมูลร่วมร่วมมือ ใน/ต่างประเทศ
2.11 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2.12 ฐานข้อมูลงานวิจัย
2.13 ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
2.14 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
2.15 ฐานข้อมูลประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
2.16 ฐานข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)
2.17 ฐานข้อมูลงบประมาณ ICT

3. วิธีปฏิบัติ
3.1 เจ้าหน้าที่ สังกัดงานข้อมูลสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ให้ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1.1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้
หน่วยงานในสังกัดทราบและนาไปปกิบัติ
3.1.2 กาหนดกระบวนการจัดทาฐานข้อมู ล โดยทบทวนรายการข้อมูลแต่ละฐาน, ระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูล, กาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาข้อมูล, กาหนดกลไกการรวบรวม ตรวจสอบและยืนยันความ
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ถูก ต้องของข้อมูล , กาหนดวิธีการและรูปแบบในการจัดเก็บ ข้อมูล และจัด ทารายงานข้อมูล , กาหนด
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้

ีสาน

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
- สานักส่งเสริมวิชาการและ - ระบบจัดเก็บหลักสูตร (งาน
งานทะเบียน
พัฒนาวิชาการฯ)
งานบริการการศึกษา - ระบบ CHECO ของ สกอ.
ประจาวิทยาเขต
- ระบบ ESS (งานทะเบียนฯ)

- ระบบ E-Admission,TCAS (งาน
บริหารฯ)
- ระบบ ESS (ระบบบริการ
อาจารย์)

ทร
.อ

ฐานข้อมูล/-รายงานข้อมูลที่ต้องการ
1. ฐานข้อมูลหลักสูตร
- รายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
2. ฐานข้อมูลนักศึกษา
- สรุปจานวนนักศึกษา (ทบ.R2,ทบ.R3)
3. ฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
- สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น
(ทบ.R5)
4. ฐานข้อมูลการรับนักศึกษา
- รายงานข้อมูลผู้สมัคร
- รายงานการรับนักศึกษา
- สรุปจานวนนักศึกษาใหม่ (ทบ.R1,ทบ.
R6)
5. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
- รายงานภาวะการมีงานทา
- รายงานความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต

-

- กองบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทรัพยากร

ระบบบริหารงานบุคลากร
(HR System)

- กองคลัง
- งานบริหารทรัพยากร
- กองนโยบายและแผน
- งานบริหารทรัพยากร

ระบบบัญชี (ERP)

ธิ์ ม

- กองพัฒนานักศึกษา
- งานบริการการศึกษา

ลิข
สิท

6. ฐานข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- รายงานข้อมูลนักศึกษาทุนกู้ยืม
7. ฐานข้อมูลบุคลากร
- รายงานการไปศึกษาต่อของบุคลากร
- รายงานจานวนบุคลากรทางาน 9>96>6
- รายงานบุคลากรเกษียณอายุ
8. ฐานข้อมูลการเงิน
- รายงานต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)
9. ฐานข้อมูลแผนงานและโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการ

ระบบภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต (สกอ)
- ระบบภาวะการหางานทาของ
บัณฑิต (มทร.อีสาน)
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบติดตามโครงการออนไลน์
(OPT)
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แหล่งข้อมูล
ระบบ ESS (บริการทั่วไป)

- กองคลัง
- งานบริหารทรัพยากร

ระบบครุภัณฑ์ (Fix asset module)

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- งานบริการการศึกษา

-

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของ
สถาบันวิจัย
- ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัย

ทร
.อ

12. ฐานข้อมูลงานวิจัย
- นักวิจัย
- งานวิจัย (โครงการหลัก,โครงการย่อย)
- การนาเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ
- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่/นาไปใช้ประโยชน์
13. ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
14. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
- ทรัพยากรสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศ, ฮาร์ดแวร์ ,
ซอฟท์แวร์,
แอปพริเคชั่น
- อีเลินร์นิ่ง
15. ฐานข้อมูลประกาศ คาสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับ
- รายงานข้อมูล ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับ
16.ฐานข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES)
ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES)
17.ฐานข้อมูลงบประมาณ ICT
- รายงานรายการครุภัณฑ์ ICT (บร.1,
บร.2)

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

ีสาน

ฐานข้อมูล/-รายงานข้อมูลที่ต้องการ
10.ฐานข้อมูลร่วมร่วมมือ ใน/ต่างประเทศ
- รายงานโครงการ MOU
11. ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- รายงานค่าเสื่อมราคา
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- สานักวิทยบริการและ - ระบบฐานข้อมูล สานักวิทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/
- งานบริการการศึกษา
แผนกงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต

- กองกลาง
- งานอานวยการ

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-document)

- กองนโยบายและแผน
- งานบริหารทรัพยากร
- คณะ

ระบบ ESS (ระบบบริการอาจารย์)

คณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ง.4 ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หน้าที่ 3 / 5

PM-29 : การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร
WI29-01 : การจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน้า 11/12

ลิข
สิท

ธิ์ ม

ทร
.อ

ีสาน

3.1.3 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามรายการข้อมูลและรูปแบบที่กาหนดเพื่อเตรียมตรวจสอบ
และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
3.1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศ ตามรายการอ้างอิงข้อมูลที่
กาหนด
3.1.5 เสนอผู้บริหารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
3.1.6 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในระบบฐานข้อมูล ได้แก่ระบบคลังข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย และมีการสารองข้อมูลผ่านระบบสารองข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย
3.1.7 กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ได้แก่ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร
3.1.8 นาข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อจัดทารายงานข้อมูล
สารสนเทศตามรูปแบบที่กาหนด
3.1.9 เผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งตามช่ อ งทางที่ ก าหนด ได้ แ ก่ เว็บ ไซต์
มหาวิทยาลัย หัวข้อสถิติการศึกษา, ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน, ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมกามรการอุดมศึกษา และแบบฟอร์ม
ตามที่หน่วยงานอื่นๆ กาหนด
3.1.10 ตรวจสอบ และควบคุมการจัดทาและเผยแพร่ฐานข้อมูลสารสนเทศตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.11 ติดตามผลการดาเนินงาน โดยการประเมินความพึงพอใจในการจัดทาฐานข้อมูลสารสน
เทศ และการประเมินความพึงพอใจในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.1.12 สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
3.1.13 เสนอผู้บริหาร เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
3.2 ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
3.2.1 คู่มือการใช้งานระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory module)
3.2.2 คูม่ ือการใช้งานระบบครุภัณฑ์ (Fix asset module)
3.2.3 คู่มือการใช้งานระบบการเงิน (Financial module)
3.2.4 คู่มือการใช้งานระบบบัญชี (Account module)
3.2.5 คู่มือการใช้งานระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)
3.2.6 คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา (Student service system)
3.2.7 คู่มือการใช้งานระบบบริการทั่วไป (General service system)
3.2.8 คู่มือการใช้งานระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

(SD29 – 01)
(SD29 - 02)
(SD29 - 03)
(SD29 - 04)
(SD29 - 05)
(SD29 - 06)
(SD29 - 07)
(SD29 - 08)
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(Lecturer service system)
3.2.9 คู่มือการใช้งานระบบงานบุคลากร (Human resource system)
3.2.10 คู่มือการใช้งานระบบบริหารเงินเดือน (Payroll system)
3.2.11 คู่มือการใช้งานระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(Student loan system)
3.2.12 คู่มือการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอน
(Training evaluation system)
3.2.13 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.2.14 คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3.2.15 คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3.2.16 คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์
3.2.17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3.2.18 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา
3.2.20 คู่มือการจัดทาข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
ประจาปี
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